
 

Biuletyn partnerstwa lokalnego – luty 2010 

 

Uwaga-zmiana! Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Prezydent RP 
Lech Kaczyński podpisał 12 lutego 2010 r. nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą m.in. definicji organizacji pozarządowych, 
statusu OPP (m.in. nowe wymagania przy rejestracji, sankcje za braki sprawozdań), form współpracy 
organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i władzami centralnymi (np. powołanie 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, możliwość uchwalania 
wieloletnich programów współpracy samorządu z organizacjami, przeprowadzenia konsultacji z 
organizacjami przed uchwaleniem programu współpracy), działalności odpłatnej pożytku publicznego, 
konkursów ofert. Pojawiły się także nowe uregulowania, np. możliwość zlecania organizacjom 
pozarządowym realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – przy 
zachowaniu określonych wymagań co do terminu wykonania tego zadania i przeznaczonego na to 
dofinansowania (nie więcej niż 10 tys. zł). Inna nowość to tzw. inicjatywa lokalna - forma współpracy 
mieszkańców z samorządem.. Mieszkańcy mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji podjąć 
inicjatywę lokalną. Wymienione zostały sfery w jakich można taką inicjatywę wykonać, to m.in.: 
budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiącej własność JST; 
edukacja, oświata wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki; ochrony przyrody. 

 

KONKURSY DOTACYJNE – MAZOWIECKIE 

ŚRODOWISKO: 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony walorów 
przyrodniczych województwa mazowieckiego oraz działania na rzecz edukacji dla 
zrównoważonego rozwoju – edukacji ekologicznej mieszkańców województwa 
mazowieckiego w 2010 r. Termin składania ofert mija: 1 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkur
s_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_zakresie_dzialania_na_rzecz_zrownowazon.ht
ml?cHash=f50800881e 

 

NIEPEŁNOSPRAWNI: 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w zakresie wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych. Termin składania ofert mija: 26 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_
ofert_w_zakresie_wyrownywania_szans_osob_niepelnosprawnych.html?cHash=81bf3e706f 

 

KULTURA I EDUKACJA: 

• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków 
EFS na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej - projekty konkursowe” Termin składania ofert mija: 
do wyczerpania określonego limitu środków Szczegóły: 
http://mazowia.eu/page/index.php?str=45&id=1600 

INNE: 
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• Dotacje Fundacji Kronenberga na projekty o charakterze lokalnym (nie przekraczającym 
swoim zasięgiem jednego województwa).  Termin składania ofert mija: 31 marca 2010 
Szczegóły: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert w obszarze promocja 
zdrowia i polityka społeczna  - Priorytet 2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 
Termin składania ofert mija: 5 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_
ofert_w_obszarze_promocja_zdrowia_i_polityka_spoleczna_priorytet_2_dzialania.html?cHash=
8c1288260c 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert w obszarze promocja 
zdrowia i polityka społeczna  - promocja zdrowia i polityka społeczna  - Priorytet 3. Działania 
na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych  oraz Priorytet 4. Wspieranie samorządów 
lokalnych w działaniach na rzecz ograniczania zjawiska ubóstwa osób i rodzin. Termin 
składania ofert mija: 5 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_
ofert_w_obszarze_promocja_zdrowia_i_polityka_spoleczna_priorytet_3_dzialania_n.html?cHas
h=88ee2d59d2 
 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego, ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 
województwie mazowieckim w 2010 r. zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego Termin składania ofert mija: 7 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwartego_konkur
su_ofert_na_realizacje_w_wojewodztwie_mazowieckim_w_2010_r_zadan_publicznych_z_z.ht
ml?cHash=db7fa2f935 
 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Wspieranie i realizacja programu 
profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo 
dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”. 
Termin składania ofert mija: 26 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_pogodne
_lato.html?cHash=ff5b5e62bd 
 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Wspieranie i realizacja programu 
profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo 
dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Na wakacje po 
uśmiech”. Termin składania ofert mija: 26 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwarty_konkurs_
ofert_na_wakacje_po_usmiech.html?cHash=8623fbe5f7 
 

• Zarząd Województwa Mazowieckiego, ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 
województwie mazowieckim w 2010 r. zadań publicznych z zakresu integracji środowisk 
kombatantów i osób represjonowanych. Termin składania ofert mija: 30 kwietnia 2010 r. 
Szczegóły: 
http://www.dialog.mazovia.pl/konkursy_ofert/szczegoly_wiadomosci/article/otwartego_konkur
su_ofert_na_realizacje_w_wojewodztwie_mazowieckim_w_2010_r_zadan_publicznych_z_z.ht
ml?cHash=db7fa2f935 

  
 

KONKURSY DOTACYJNE – OGÓLNOPOLSKIE:  
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ŚRODOWISKO: 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach 
Programu „Edukacja Ekologiczna”. Terminy nadsyłania zgłoszeń: 1 marca lub 15 marca 
2010 r. Szczegóły: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ 

 

NIEPEŁNOSPRAWNI: 

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi”. Termin składania ofert mija: 15 marca 2010 r. Szczegóły: 
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=5&news_id=1661 

 

KULTURA I EDUKACJA: 

• Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs "Kultura bliska". Dotacje przeznaczone są na 
wsparcie najlepszych inicjatyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i organizacją 
wydarzeń kulturalnych w małych miejscowościach.  Termin składania ofert mija: 19 marca 
2010. Szczegóły: http://ww.org.pl/strona.php?p=2611 

 

• Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, II nabór wniosków w ramach 
którego, rozdysponowane będą środki nierozdysponowane w I naborze Termin składania ofert 
mija: 31 marca 2010 r. Szczegóły: http://mk.gov.pl/po2010/ 

• Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartych konkursach ofert dotyczących zadań: 
„Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży", „Współpraca organizacji 
pozarządowych, samorządów terytorialnych i szkół w zakresie działań na rzecz Roku Historii 
Najnowszej w edukacji" I „Organizacja w okresie letnich wakacji pobytu edukacyjnego dzieci 
Polaków zamieszkałych za granicą". Formularze konkursowe są dostępne pod adresem 
www.formularz.men.gov.pl. Termin składania ofert mija: 31 marca 2010 roku. 

INNE: 

• Dotacje Fundacji Kronenberga na projekty o charakterze ponad lokalnym.  Termin składania 
ofert mija: 14 maja 2010 Szczegóły: 
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 

 

Konkursy - zaproszenia do udziału 

 

• Konkurs fotograficzny „Przez moje okno” – Stowarzyszenie Przyjaciół Lipkowa i Okolic 
zaprasza wszystkich mieszkańców i sympatyków gminy Stare Babice do udziału w konkursie 
fotograficznym. Szczegóły na stronie http://www.babice-
stare.waw.pl/index2.php?op=1&ak=70  Termin nadsyłania prac: 31 marca 2010. 

• Konkurs filmowy „Mój recykling alu-puszki” - ogłoszony przez Fundację na rzecz 
Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL. Najlepsi uczestnicy otrzymają kamery 
wideo. Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2009 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu i 
publikacji wyników na stronie internetowej www.recal.pl w terminie do 15 marca 2010 
roku. 

• „Smak Ekologicznej Żywności” - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
zaprasza Przedszkola Publiczne, Szkoły Podstawowe Publiczne i Gimnazja Publiczne z 
Województwa Mazowieckiego do wzięcia udziału w VII Edycji Konkursu. Czas trwania 
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http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=5&news_id=1661
http://ww.org.pl/strona.php?p=2611
http://mk.gov.pl/po2010/
http://www.formularz.men.gov.pl/
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
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konkursu od 1 stycznia do 15 czerwca 2010 r, termin nadsyłania prac do 30 marca 2010 r. 
http://www.mazovia.pl/?a=news&id=7899  

• Fundacja im. Stefana Batorego oraz Krajowa Izba Reklamy Zewnętrznej zapraszają do udziału 
w konkursie na plakat zachęcający do udziału w wyborach samorządowych, które 
odbędą się jesienią tego roku. Wysokość głównej nagrody – 12 000 zł. Nagrodzone prace 
zostaną wykorzystane podczas ogólnopolskiej akcji profrekwencyjnej „Masz głos, masz 
wybór”. Regulamin konkursu na www.maszglos.pl i  www.igrz.com.pl. Termin nadsyłania 
prac: 31 marca 2010. 

• Stowarzyszenie „Towarzystwo Kampinoskie” zaprasza na II Przegląd Twórczości Ludowej. 
W Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy, którzy pragną zaprezentować 
publicznie swoje prace z dziedziny malarstwa, rzeźby, hafciarstwa, szydełkowania, tkactwa, 
wikliniarstwa  itp., a także autorzy wierszy i odtwórcy własnych piosenek. Chętni do udziału 
proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do organizatora "Przeglądu"  do dnia 15 kwietnia 
2010 r. nr tel. (022) 796 23 85 (późnym wieczorem) lub 507 225 866 lub e-mail: 
barbaraszulczynska@o2.pl 

 

Porady 

• Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, w ramach projektu "Inkubator 
organizacji pozarządowych jako forma kompleksowego wsparcia dla młodych ngo-sów" 
zaprasza stowarzyszenia i fundacje na bezpłatne porady księgowe. Porady prowadzone 
będą w dniach: 3, 10, 17, 24 i 31 marca w godzinach 10-14. Aby skorzystać z porad 
konieczne jest zgłoszenie telefoniczne pod numer telefonu (0-22)  828 91 28 wew. 133. 
Porady będą udzielane w Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5. 
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